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  پژوهشی)،مقایسۀ وجود از دیدگاه کانت و حکمت متعاليه،در روند –تأليف مقاله (مجالت علمی

  ه حکمت معاصر،مؤلفداوری،مجل

  ترین اندیشۀ چنين گفت زرتشت  پژوهشی)،بازگشت جاودان به مثابۀ ژرف–تأليف مقاله (مجالت علمی

  شناسی بنيادی،مؤلف نيچه در روند داوری،مجله غرب

  پژوهشی)،انتقادات نيچه به علم جدید،در روند داوری،مجله فلسفۀ علم، –تأليف مقاله (مجالت علمی

  مؤلف

 پژوهشی،مقایسۀ وجود از نظر کانت و حکمت متعاليه،در روند داوری،مجله –(مجالت علمی  تأليف مقاله

  شناختی،مؤلف پژوهش های هستی

  سایر مقاالت

 ،فصلنامه نقد کتاب فلسفه، کالم و عرفان،مؤلف٩٣هایدگر،» نيچه«تأليف مقاله،  

 ،مجله اطالعات حکمت و معرفت،مترجم٩٠تاليف مقاله ، دیویی و ليپمن،  

 ،٣کنند؟ نقدی فلسفی به انيميشن درون و بيرون، چگونه ما را مدیریت می» عواطف«تأليف مقاله 

  ،روزنامه ایران،مؤلف٩٤اسفندماه 

 ،مجله فرهنگ امروز،مؤلف٩٣تأليف مقاله،پائلو فريره و آموزش براي رهايي،  

 ،،مجله فرهنگ امروز،مؤلف٩٣تأليف مقاله،نيچه، شاعر یا فيلسوف؟،  

 ،مجله نارنگی،مؤلف٩٣فلسفه و زندگی روزمره،تأليف مقاله،  

 ،کتاب ماه فلسفه،مترجم٩١تاليف مقاله ،دین فلسفه برای کودکان به دیویی،  

 فصلنامه نقد ٩٤،»تفکر و سبک زندگی«و » تفکر و پژوهش«های درسی  های کتاب تأليف مقاله،کاستی،

  شناسی،مؤلف کتاب اخالق، علوم تربيتی و روان

  مجله اطالعات حکت و ٩٣بر آموزش تفكرمحور در نظام رسمي آموزش در ايران،تأليف مقاله،نقدي،

  معرفت،مؤلف

 ،کتاب ماه فلسفه،مولف٩١تاليف مقاله ،کندوکاوی در کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان،  

 ،کتاب ماه فلسفه،مولف٩١تاليف مقاله ،پژوهش اخالقی،  

 ،کتاب ماه فلسفه،مولف٩١تاليف مقاله ،معرفی کتب فلسفه برای کودکان،  

 ،روزنامه جام جم،مولف٩١تاليف مقاله ،مرا پرسش کردن بياموز،  

 ،روزنامه ایران،مولف٩١تاليف مقاله ،بومی سازی یا شير بی یال ودم،  

 ،دومين کنگره ملی علوم ٩٠تاليف مقاله ،تحول در علوم انساني با استفاده از الگوي اجتماع پژوهشي،

  انسانی،مولف

  فروغ اندیشه،مولف١٣٨٠،رویکردهای نوین به مساله وحی،تاليف مقاله،  

  ها کتاب

 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ١٣٩٤ترجمه کتاب،غایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخالقی،

  فرهنگی،مترجم

 ،پژوهشگاه علوم ١٣٩٤تأليف کتاب،حلقۀ کندوکاو اخالقی: تربيت اخالقي در برنامۀ فلسفه براي آودآان،

  عات فرهنگی،مؤلفانسانی و مطال



 ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،ویراستار علمی١٣٩٢ویراستار کتاب،پيکسی،  

 )انتشارات ١٣٨٨) برای دانشجویان دانشگاه پيام نور،١تاليف کتاب ،راهنمای جامع اندیشه اسالمی،

  ساکو،مولف

 )انتشارات ١٣٨٩گاه آزاد،) برای دانشجویان دانش١تاليف کتاب ،کتاب راهنمای جامع معارف اسالمی،

  ساکو،مولف

 ،انتشارات ساکو،مولف١٣٩٠تاليف کتاب ،کتاب راهنمای جامع کليات فلسفه،  

  ها های علمی و سخنرانی کارگاهها ، نشست

  سخنرانی با موضوع دین فلسفه برای کودکان به سقراط،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

  ١٣٩١/٤/١٠فرهنگی،پژوهشگر،پژوهشی،

  با موضوع تفکر و پژوهش به مدرسه می رود! فرصتها و تهدیدها،پژوهشگاه علوم انسانی و سخنرانی

  ١٣٩١/٧/١٨مطالعات فرهنگی،پژوهشگرپژوهشی،

 )١٣٩١/٩/١٩)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،مدرس،٢کارگاه تربيت مربی  

 علوم انسانی و مطالعات ها،پژوهشگاه  کارگاه تربيت مربی حلقه کندوکاو(تعریف، ویژگی

  ١٣٩٠/٧/١٣فرهنگی،پژوهشگر،مدرس،

  رشد اخالقی در برنامه فبک از منظر روانشناسی و فلسفه،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

  ١٣٩٠/٤/١٥فرهنگی،پژوهشگر،سخنرانی،

  کارگاه با عنوان مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

  ١٣٩٠/١١/١٨ی،پژوهشگر،مدرس،فرهنگ

  اجرای سه دوره حلقة کندوکاو فلسفی برای نوجوانان،مؤسسة مشاوره و روانشناسی

  ١٣٩١/٦/٣١-١٣٨٩/٦/١ادیبان،مدرس،مربی،

 آموزان سال اول دبيرستان،دبيرستان مالصدرا، منطقه  اجرای یک دوره حلقة کندوکاو فلسفی برای دانش

  ١٣٩١/٩/٢٣-١٣٩٠/٧/١،مربی،مربی،١٤

  اجرای کالس تربيت مربی با دانش آموزان سال اول و دوم دبيرستان،دبيرستان دانای

  ١٣٩١/٦/٣١-١٣٩١/٤/١٥جوان،مربی،مربی،

 ،١٣٩١/١٢/٩کارگاه تفکر انتقادی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،پژوهشگر،مدرس  

  آموزش انواع استدالل در کالس درس،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

  ١٣٩١/١٢/٩رهنگی،پژوهشگر،مدرس،ف

  کارگاه تربيت مربی فلسفه برای کودکان (مقدماتی)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و

  ٩٢/١٢/٢٠مسؤول،دبير علمی و مدرس،

  کارگاه تربيت مربی فلسفه برای کودکان (تکميلی)،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و

  ٩٣/٢/٢٩- ٩٣/٢/٢٧ی و مدرس،مسؤول،دبير علم

 (مقدماتی) نفر،پژوهشگاه علوم  ٣٠در سه گروه هر گروه حدودًا - کارگاه تربيت مربی فلسفه برای کودکان

  ٩٤شهریور- ٩٤انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و مسؤول،دبير علمی و مدرس،تيرماه 

 (تکميلی) نفر،پژوهشگاه علوم  ٢٥حدودًا در سه گروه هر گروه  -کارگاه تربيت مربی فلسفه برای کودکان

  ٩٤/٦/٣١-٩٤/٦/٢٢انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و مسؤول،دبير علمی و مدرس،



 (عملی) در دو گروه حدودًا بيست نفره، پژوهشگاه علوم  -کارگاه تربيت مربی فلسفه برای کودکان

  ٩٤انسانی و مطالعات فرهنگی، طراح و مسؤول،دبير علمی و مدرس،اسفند 

 جهت آشنايي با برنامه  ١٤دو دوره آموزش ضمن خدمت معلمان و دبيران آموزش و پرورش منطقه  برگزاري

فلسفه براي آودآان براي استفاده از اصول اين برنامه به عنوان يك آموزش تفكرمحور در ساير 

  ٩٣تابستان - ٩٢، مدرس،زمستان ١٤دروس،آموزش و پرورش منطقه 

 ايي آل شهرستانهاي استان خراسان رضوي،اداره آموزش و پرورش کل آارگاه يك روزه براي معاونين ابتد

  ٩٣/٢/٨استان خراسان رضوی،مدرس،

  منطقه  - ٩کارگاه فلسفه و فکرپروری برای نوجوانان،دبيرستان پرورش استعدادهای درخشان عالمه حلی

  ٩٣/٢/٣١- ٩٢/٧/١،مربی،مربی،١٤

  خراسان رضوی در خصوص اهميت آموزش تفکر کارگاه آموزشی ویژه معاونين ابتدایی سراسر استان

  ٩٣/٢/٨مشهد مقدس،مشهد مقدس،مدرس و مربی،مدرس و مربی، - فلسفی به کودکان

 انديشي مربيان و فعالين فلسفه براي آودآان با حضور دآتر سعيد ناجي، دآتر مليحه  اولين نشست هم

انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح،  راجي، دآتر مهرنوش هدايتي، دآتر روح اهللا آريمي ، پژوهشگاه علوم

  ٩٢/١٠/٣دبير علمی و سخنران،

  دومين نشست هم انديشي مخاطبان و فعاالن فلسفه براي آودآان با حضور دآتر مليحه راجي، دآتر

مهرنوش هدايتي، دآتر روح اهللا آريمي،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبير علمی و 

  ٩٢/١١/١سخنران،

  با اجراي دآتر سعيد ناجي » ويژگي هاي داستانهاي فبك«نشست هم انديشي با موضوع سومين

  ٩٢/١٢/٦،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛طراح و دبير علمی؛

 با اجراي دآتر سعيد » مهارت پرسشگري در حلقه آندوآاو« چهارمين نشست هم انديشي با موضوع

  ٩٣/٢/٢سانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبير علمی،ناجي و شيوا شفايي ،پژوهشگاه علوم ان

 با اجراي دآتر مهرنوش » اجراي سبكي از حلقه آندوآاو« پنجمين نشست هم انديشي با موضوع

  ٩٣/٣/١٣هدايتي ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبير علمی،

  نامه فلسفه براي آودآان و تجربه مالزي در بومي سازي بر«ششمين نشست هم انديشي با موضوع

 ٣با حضور پرفسور رسناني هاشم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،برنامه ریز،» نوجوانان

  ٩٣آبان ماه 

  با اجراي دآتر محمدرضا » هنر در برنامه آموزش تفكر فلسفي«هفتمين نشست هم انديشي با موضوع

  ٩٣/٦/٤ی،طراح و دبير علمی،سوداگر ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ

  هاي تسهيلگري در حلقه آندوآاو فلسفي با  مهارت«هشتمين نشست هم انديشي و آارگاه با موضوع

 ١٤با حضور ايزابل ميلون ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبير علمی،» آودآان

  ٩٣مهرماه 

  برنامۀ فلسفه براي آودآان در دو آشور  مقايسۀ بومي سازي«نهمين نشست هم انديشي با موضوع

 ١٥با حضور جين وان پارك ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طراح و دبير علمی،» ايران وآره

  ٩٣مهرماه 

  با حضور دآتر روح اهللا »بومي سازي فلسفه براي آودآان«دهمين نشست هم انديشي با موضوع

د ناجي ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، آريمي، دآتر مهرنوش هدايتي، دآتر سعي

  ٩٣آذرماه  ٤دبير علمی و سخنران،



  فائزه » جايگاه تفكر انتقادي در برنامه فلسفه براي آودآان«يازدهمين نشست هم انديشي با موضوع

العات رودي، دآتر روح اهللا آريمي، دآتر مليحه راجي، دآتر سعيد ناجي،پژوهشگاه علوم انسانی و مط

  ٩٣ديماه  ٩فرهنگی،طراح، دبير علمی و سخنران،

  با اجراي دآتر خسرو باقري ،پژوهشگاه علوم » فبك در ترازو«دوازدهمين نشست هم انديشي با موضوع

  ٩٣بهمن  ٧انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح و دبير علمی،

  دوآاو با آودآانهاي آن پرورش اخالق مراقبتي در حلقه«سيزدهمين شست هم انديشي با موضوع «

سخنرانان: دآتر مهرنوش هدايتي، دآتر مريم نصر اصفهاني، دآتر هادي وآيلي، دآتر روح اهللا آريمي 

  ٩٤ارديبهشت ماه  ٨،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبير علمی و سخنران،

  ه و به آودآان اعتماد معرفي و نقد آتاب غايب بزرگ مدرس« چهاردهمين نشست هم انديشي با موضوع

با حضور دآتر روح اهللا آريمي، دآتر مهرنوش هدايتي، دآتر يحيي قائدي، دآتر سعيد ناجي، دآتر » آنيم

  ٩٤/٣/٢٦مليحه راجي ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،طراح، دبير علمی و سخنران،

 ٩٣دال،سخنران،اسفندماه  قد و بررسي آتابهاي درسي تفكر و پژوهش،اندیشکده تعليم و تربيت  

  دانشگاه خوارزمی،سخنرانی و »فلسفۀ تعليم و تربيت در عمل«مشارکت و از اعضای پنل در همایش،

  ٩٣ارائه مقاله،مهرماه 

  درون و برون«نشست نقد و بررسی انيميشن) «Inside Out پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات،(

  ٩٤/١٠/٢٢فرهنگی،طراح، دبير علمی و سخنران،

  جوايز و افتخارات علمی

 ،١٣٨٧آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران،رتبه اول،دانشگاه تهران  

 ،١٣٨٧آزمون ورودی دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی،رتبه اول،دانشگاه عالمه طباطبایی  

 ،١٣٨١آزمون ورودی کارشناسی ارشد،چهارم،سازمان سنجش کشور  

 ١٣٨١اسالمی، آزمون ورودی کارشناسی ارشد،اول،دانشگاه آزاد  

 ،(آکادمی تخصصی معماری)١٣٩٠استاد برتر،اول،جهاد دانشگاهی الزهزا  

  سوابق تدريس

 ٩٠بهار- ٨٨جهاد دانشگاهی الزهرا(اکادمی تخصصی معماری)،اندیشه و معارف اسالمی،کاردانی،بهار ،

  مدرس اصلی

 رس اصلی،مد٨٨بهار-٨٨دانشگاه پيام نور واحد شهر ری،زبان تخصصی الهيات،کارشناسی،بهار  

 مدرس اصلی٩٠- ٨٦اندیشه اسالمی،کارشناسی،پایيز -موسسه آموزش عالی آزادسيميا،کليات فلسفه،  

 مدرس اصلی٩٠بهار- ٩٠موسسه آموزش عالی آزاد خانه معمار،اندیشه و معارف اسالمی،کاردانی،بهار،  

 مدرس ٩٠بهار- ٨٧جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،معارف و اندیشه اسالمی،کارشناسی،پایيز،

  اصلی

 مدرس ٩٠بهار- ٩٠جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهيد بهشتی،اندیشه و معارف اسالمی،کاردانی،بهار،

  اصلی

 


